NOVES TÈCNIQUES
IMMUNOLÒGIQUES I
TECNOLOGIES APLICADES
EN L’ÀMBIT
D’IMMUNODIAGNÒSTIC
Durada: 20 hores

Places: 8

Ponents:
Equip de tècnics i facultatius del laboratori de

Calendari:
20, 21 i 22 de maig de 8 a 14:30 hores
Lloc: Hospital de Son Espases
Objectiu:
Actualitzar les darrers tècniques i protocols pel
diagnòstic d’Immunologia clínica.
Conèixer equipaments específic emprats al
laboratori i d’immunologia: citòmetre de flux i
microscòpia de fluorescència.

l’Hospital de Son Espases.

Requisits d’accés per ordre de preferència:
1r. Professorat que imparteix el mòdul de
Tècniques d'inmunodiagnòstic (SAN36).
2n. Professorat de procediments diagnòstic i
ortoprotèsic del CFGS Tècnic de Laboratori i
biomèdic (SAN36).
3r. Professorat de processos diagnòstic i
ortoprotèsics del CFGS Tècnic de Laboratori i
biomèdic (SAN36).

Aprofundir en les tècniques i procediments aplicats
en casos de transplantaments, autoimmunitat i
Continguts:
al·lèrgies.

Tècniques de diagnòstic de malalties autoimmunes: Detecció d’anticossos organoespecífics i no organoespercífics
(DNAnadiu, factor reumaoòide, antifosfolípids, antic CCP), immunoinflorescència indirecta, ELISA.
Al·lèrgies: determinació d’antígens (total i específics), test d’activitat de basòfils, determinació per fluorometria
d’alliberació d’histamina.
Immunitat cel·lular: Estudis de proliferació de limfòcits en resposta a mitògens.
Tipificació d’HLA: microlimfotoxicitat, prova creuada, determinació d’Ac citotòxics, reducció de nitroblue
tetrazolium, utilització de bacteris marcats amb activitat bactericida, assajos de quimiotaxis.
Estudis d’histocompatibilitat: transplantament, paternitat, estudis antropològics.

Inscripció: al portal del personal http://portaldelpersonal.caib.es
(formació dels docents > sol·licitud cursos > DG de F. Professional
i F. del Professorat > Inscriu-te), del 18/03/19 al 07/04/2019.
Llistat d’admesos: es publicarà el 09/04/2019
Confirmació:
al
portal
del
personal
http://portaldelpersonal.caib.es (formació dels docents >
confirma cursos), de del 9 al 28 d’abril.
Llista d’espera: En cas d’haver-hi places vacants es contactarà
amb els interessats.

CONDICIONS DE LA CERTIFICACIÓ: Per tenir dret a
certificació s’ha d’assistir com a mínim al 85% de la formació.
A més s’hauran d'aplicar a l'aula un dels continguts de la formació i
lliurar una APLICACIÓ DIDÀCTICA de l'activitat realitzada dins l'aula
com
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